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Notulen bestuurlijk overleg Ouderen Advies Raad (OAR)  
30 mei 2013    
 
Aanwezig:  
Vanuit OAR:  
Tunny Jongejan-Maat, Dick Oosterbaan en Frank Stork  
Vanuit Stadsdeel:  
Lieke Thesingh, Peggy Wilting en Bianca Hein (verslag)  
 
1.Opening en vaststellen agenda: 
De agenda is akkoord. 
 
2. Mededelingen: 
DE OAR houdt zich bezig met de toekomst van de OAR Oost d.m.v. 

- meer coalities met andere groepen en communities 
- deelname aan thema-avonden in Pakhuis de Zwijger 
-  Overleg op stedelijk niveau met gezamenlijke Ouderen Organisaties in 

Amsterdam ANBO, PCOB, KBO, Wouw en Netwerk Ouderen 
Adviesraden(NOAR) 

 
3. Informatie over bewonersinitiatieven/bevorderen deelname 
3.1. Jeruzalem 
-  De komst van buurtkamer in Ingenhouszhof in Jeruzalem wordt als positief ervaren. 

De loop vanuit het Willem Dreeshuis naar de buurtkamer is nog beperkt. De OAR 
spreekt met de locatiemanager.  

-          Onder de bewoners van Jeruzalem bestaat onduidelijkheid over de toekomstplannen in 
verband met de nieuwe regels zorgzwaartepakketten en de nieuwe woonvoorziening 
die in Oostpoort wordt gerealiseerd.   

Actiepunt Lieke Thesingh: Wil een bestuurlijk overleg met Osira en Amsta. Hierin zal Lieke 
ook de relatie en samenwerking tussen voorzieningen aankaarten  
Actiepunt stadsdeel: Neemt initiatief voor een informatiebijeenkomst in september 2013  
 
3.2. Betondorp 
- Betondorp: Er zijn nieuwe mensen actief, aldus de Ouderen Adviesraad. 
 
3.3 Amsteldorp 
- GB   
 
3.4. OHG 
- Arkin is van plan om het gebouw ‘WDC Sporenburg’, waarin het wijkservicepunt van 

het Oostelijk Havengebied huist, te verbouwen. Hiervoor heeft Arkin verschillende 
partijen advies gevraagd inzake uitstraling en gebruik van wijkservicepunt Sporenburg 
. De OAR heeft tijdens dit gesprek input geleverd. Bij de volgende OAR vergadering 
komt iemand van CIVIC om over het OHG te spreken. Maatschappelijk vastgoed in 
het OHG is een terugkerend onderwerp. Er zal geen nieuwe ruimte komen. Er moet 
gekeken worden naar de bestaande mogelijkheden.  

 
3.5. Ijburg: 
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-  Actieve bewoners zijn veelal gezinnen en dertigers en deze zijn weinig betrokken bij 
ouderen. 

- Vertegenwoordigers van ouderen zijn niet eenvoudig te bereiken. Er staat bijvoorbeeld 
geen duidelijk telefoonnummer op internetsites van deze aanbieders. 

-  Flexbieb wil wel aandacht besteden specifiek aan ouderen.  
 
4. Geschikte woningen, groepswoningen voor ouderen, gespikkelde woongroepen etc. 
-  De OAR heeft een zienswijze ingedien over het monitoren van de toewijzing van 

WIBO woningen aan de Blasius en de Hofmeijerstraat. Deze zienswijze is 
beantwoord, en besproken tijdens de commissievergadering van 24 april 

-  Voor de WIBO Woningen aan de Blasiusstraat is het stadsdeel op dit moment in 
gesprek met de HvA die een paar straten daarvandaan zit, over 
ontmoetingsmogelijkheden.. 

-  Voor groepswoningen wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden (locaties)  
-  In de Middenmeer II (zijstraten Radioweg) zijn panden in eigendom van een nieuwe 

eigenaar. Deze maakt er studentenwoningen van en daardoor gaan benedenwoningen 
(voor ouderen) verloren. Pogingen om de eigenaar hiervan te doordringen hebben nog 
niets opgeleverd. OAR gaat het ook bij Thijs Reuten aankaarten. 
Stadsdeel heeft wel controle uitgevoerd. Kunnen enkel handhaven op de regels of er 
bv sprake is van kamerverhuur.  
(aanvullende info: agendapunt is ingebracht door Meerbelangen) 

 
5. Bevordering Samenwerking zorg- en welzijnspartners 
Van der Burg is een plan voor wijkzorgteams te ontwikkelen. Voor Oost is het belangrijk om 
te kijken naar wat er al ontwikkeld is. Wat is de overeenkomst met de huidige 
wijkschakelteams en kunnen we daarop voortborduren. Het bevorderen van de wijkgerichte 
samenwerking blijft een aandachtspunt. Een aantal organisaties zijn log en niet vraaggericht. 
OAR heeft voorstel gedaan voor gezamenlijke nachtdienst Amsta en Osira. Dit voorstel wordt 
niet overgenomen. 
Actiepunt Lieke Thesingh zal bij wethouder van der Burg onder de aandacht brengen dat er 
moet worden aangesloten bij huidige samenwerkingsverbanden  
 
Zorgcentrum de Gooyer: Is op dit moment aan het verbouwen. Er zijn wat onduidelijkheden 
over nieuwe opnames en anticiperen op toekomstig beleid  
Actiepunt stadsdeel overlegt met de Gooyer en vraagt aandacht voor inlichten betrokkenen.  
De OAR vraagt zich af of De Gooyer nog nieuwe mensen opneemt, (ZZP 1,2 en 3?) en of er 
al plannen zijn/worden ontwikkeld voor de zorg op verzoek van nog zelfstandig wonende 
ouderen in de Dapperbuurt. Of leegstand wordt verwacht en of daar al beleid op wordt 
ontwikkeld. 
6. Samenwerkingsplan gebruik personenvervoerbusjes: 
De inzet van de verschillende busjes voor ouderen die in het stadsdeel rondrijden kan 
verbeterd worden. Bijvoorbeeld door het optimaliseren samenwerking in werving vrijwilligers 
en afspraken over gebruik. Amsteldorp actief heeft nav het buurtplatform een plan ingediend 
bij het stadsdeel. Er ligt een voorstel om de mogelijkheden uit te bouwen en niet alleen te 
richten op boodschappen maar ook op bezoek apotheek en ziekenhuis. De OAR ondersteunt 
dit plan. Een samenwerking met Buitenschoolse opvang Woest Zuid is ook een optie. 
Amsteldorp actief heeft de lead en Dynamo ondersteunt  
Actiepunt OAR: ontwikkelingen volgen en ondersteunen.  
 
7. Stand van zaken verbetering kwaliteit OV 
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Lieke noemt dat exacte informatie nodig is om ervoor te kunnen zorgen dat er meer maatwerk 
is. Er is een gesprek met de GVB geweest en zij hebben meer informatie nodig zoals tijdstip 
van het incident en het nummer van de bus.  
DE OAR stelt voor om ook positieve gedragingen van de buschauffeur te bespreken en de 
dingen die wel goed geregeld zijn.  
Een ander belangrijk punt is dat de toegankelijkheid van het OV voor ouderen ook bij 
routewijzigingen en omleidingen bekeken moet worden. 
Actiepunt: Lieke vraagt aan de OAR om een overzicht aan te leveren van busnummers, 
tijdstippen en voorbeelden ter illustratie zodat vanuit het WMO overleg een gesprek kan 
volgen. Lieke wil dit overzicht ontvangen voor 14 juni 2013. Bianca ontvangt dit overzicht 
van de OAR en stuurt dit door naar Lieke voor 14 juni. 


